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Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei"

Brașovu, 6 (18) Aprilie 1885.
Alaltăeri s’a începută. în adunarea deputați- 

loră. din Peșta a doua discusiune asupra proiec
tului de reformă alu camerei magnaților!! s6u, 
mai bine Țisu, asupra modificărilor!!, ce le-au fă- 
cutiî la acestă proiectă magnații, pe basa cunos
cutului compromisă cu guvernulă.

S’au rostită cu acostă ocasiune cuvintele: 
liberalismă și democrația, cuvinte odinidră sfinte, 
dăr adi fără nici ună farmecă pentru „părinții 
patriei “ din Șandor-utcza.

A vorbi de liberalismă și de democrațiă în 
parlamentulă maghiară a fostă pănă acum 
celă puțină la modă, a fostă ună felă de 
„sport11 ală unoră ambițioși, cari vânau după 
popularitate, îmbătândă lumea cu trasele cele 
mai bombastice. AstădI însă nici vorbele nu 
mai au trecere, căci ce privesce faptele, nu 
s’a văzută până acum în Ungaria nici o urmă 
de liberalismă și democratismă adevărată.

Celă ce odinidră s’aflâ în fruntea ambițio- 
șiloră cu limbarița liberalismului și democratis
mului, actualulă ministru președinte Tisza a de
venită după (jece ani, de când gustă din fructulă 
puterii, celă mai înfocată sacerdotă ală ideiloră 
reacționare. Proiectulă de reformă ală camerei 
magnațiloră și modificările ce s’au făcută îutr’în- 
sulă, cu consimțământulă guvernului, suntă cea 
mai viuă dovadă despre acdsta.

Fdrte nemerită a caracterisatu Daniel Irânyi 
din stânga estremă numitulă proiectă cjicândă, 
că viitdrea cameră a magnațiloră va fi pentru 
ântâiu mai aristocratică, și ală doilea va fi pdte 
mai independentă de guvernă, decâtă cea de 
până acuma, dar va fi totodată mai indepen
dentă și de opiniunea publică precum și 
de voința poporului. Astfelă conflictele din
tre ambele camere se voră înmulți și înăspri 
în viitoră și precum la 1848 ministrulă-preșe
dinte Battyany, primindă gratulările amiciloră 
săi, cpse: „sunt ministru-președinte, dar numai 
din grația lui Kossuth", așa va fi în viitoră și 
d. Tisza ministru-președinte numai din grația ca
merei magnațiloră. Punctulă de gravitațiune ală 
legislațiunei va trece în ast-felă de împrejurări la 
acâsta cameră, ceea ce nu se unesce cu postula
tele parlamentarismului.

Și pentru ună proiectă de reformă ca acesta, 
care deschide porțile oligarchiei și sapă grdpa 
democrației, — „liberalulă“ ministru-președinte se 

face luntre și punte, amenințândă chiar cu retra
gerea sa.

D-lă Tisza a sciută, că prin punerea cesti- 
unei de cabinetă va sparge numai fundulă unei 
buți gdle, căci slugarnica maioritate la tdte se 
gândesce, numai la aceea nu, ca să lase puterea 
din mână și să scape din gură osulă de roșă.

Nu mai încape îndoidlă, că maioritatea ti- 
szaistă va votâ cu tdtă supunerea modificările 
propuse de camera magnațiloră. Intre aceste 
modificări se află și una, ce caracterisâză fdrte multă 
atitudinea d-lui Tisza, care pentru a rămână la 
putere a trebuită să-și calce pe iuimă și se 
renunțe la dorința ce o avea, de a vede în rân- 
dulă magnațiloră și pe marele rabină ală Evrei- 
loră. D. Tisza n’are norocu cu Evreii, a pățit’o 
cu legea pentru căsătoriile mixte, și acumă t.re- 
bue, cu delăturarea tuturoră precauțiuniloră sale 
politice, să pledeze înaintea adunărei deputațiloră 
pentru ștergerea rabinului jiddvescă din lista mag
națiloră.

Retragerea acdsta este cu atâtă mai ru- 
șindsă, cu câtă guvernulă a pusă mare greu
tate la începută pe admiterea acestui unică 
jidovă în aristocrata cameră/ propunândă în
suși guvernulă paragrafulă din cestiune, pe 
care acum îlă retrage. Pentru guvernă, (jise 
Helfy, acestă paragrafă este de mare importanță, 
Israeliții nu merită marea crudelitate, cu care-i 
tractdză d. Tisza, căci a nu primi paragrafulă 
acesta nu este încă crudelitate; dar a intro
duce pe cineva cu puterea în camera mag
națiloră și a te învoi apoi ca drâșl să 
fie dată afară: acăsta este o crudelitate.

Cruda sdrte a rabinului jidov eseu a formată 
preocupațiunea principală în ședința de Joi a de
putațiloră. Acdsta ilustrdză fdrte bine spfritulă 
întregei reforme. Despre sărmana țâră și despre 
și mai sărmanele popdre ale acestei țări pu
țină vorbă s’a făcută. Raportulă maiorității 
s’a mărginită numai a’și esprima părerea de 
rău pentru ce i s’a întâmplată rabinului, pn- 
indă’în vedere, că acesta va pută întră în staululă a- 
ristocraticu pe o portiță laterală. Rabinulă mai 
lipsesce, pentru ca patria și interesele poporați- 
unii ei să fiă salvate.

CRONICA POLITICĂ.
In privința încurcăturiloră ce s’au ivită de câtva 

timpii între Rusia și între Anglia în Asia centrală 
pare că lucrurile s’ar fi îmbunătățită în câtva. Cam de 
pe la 14 Aprile n. se pare că lucrurile au luată o di
recțiune mai spre pace. După cum s’a pronunțată Glads- 
tone în camera comuneloră, guvernulă engleză, caută să 
se ferăscă de răsboiu. Și Țarulă să fi telegrafată la 
Berlină, că elă doresce tare, ca conflictulă să se termi- 
nșze pe calea păcii. Adevăratulă ațîțătoră la răsboiu 
ar fi vice-regele din India lordulă Dufferin, care siăruesce 
ca trupele indiene și englese să inainteze spre Chettah. 
Discursulă, care l’a adresată Dufferin cătră representanța 
din Lahore, este fdrte răsboinică. Nu pâte omulă înțe
lege ună limbagiu atâtă de ațîțătoră într’ună momentă. 
câjid guvernulă engleză tractăză cu guvernulă din Pe- 
tersburg. Lordulă Dufferin totă mereu raportăză despre 
spiritulă de sacrificiu și despre lealitatea, care domnesce 
în poporațiunea indiană, ce stă sub domnia reginei. 
Cele mai multe (Jiare din India suntă convinse, că Rusia 
are de gândă să absârbă celă puțină ținuturile de pe 
lângă Afganistană. Unii (jică, că acăstă procedere a Ru
siei este ună precursoră ală învasiunii în India, că poli 

tica ei agrevisă esternă are de scopă de a mulcomi spi
ritele cele agitate din Rusia, ei nu potă înțelege cum 
ar pută periclitâ ocuparea Heratului dominațiunea Engle- 
siloră din India. In genere pressa indigenă este în 
contra Rusiei, Ună corespondentă ală diarului >Times< 
arată, că pe armata, care o dau principii indigeni, nu 
păte pune Anglia multă preță, cu tăte că contingentele 
loră potă să numere pănă la 350,000; din acăstă forță 
armată de abia a 4ecea parte păte face în răsboiu vre-o 
trăbă. După o corespondență a lui »Times< din Odesa, 
Rușii ar dispune la hotarele Afganistanului de 20,000 și 
alte două-cleci de mii s’ară fi aflândă în Samarcandă și 
acăstă armată ar pută ajunge pănă la Herată în trei 
săptămâni. Guvernulă rusescă a încheiată convențiuni 
cu nisce societăți pentru transportarea trupeloră pe marea 
caspică pănă la calea ferată. Despre lovirea dela Kușkă 
se istorisescă următorele: Oficerii englesi atașați la armata 
afgană ară fi chemată pe oficerii ruși la dejună. Rușii 
refusară și le mulțămiră dăr chemară pe Englesi la sine, 
(flcendă că ei se află ca la ei acasă. Aceștia primiră și 
rămaseră pănă săra târdiu, când fură trimiși cu escortă 
pănă în tabără la Afgani. Generalulă Komarov dădu în 
escortă câți-va ofițeri inteligenți, ca soldați, cari să isco- 
dăscă forțele Afganiloră. In tabără soldații afgani ob
servară cum făcură notițe unii dintre soldații din es
cortă. Se născu o certă, cu care ocasiune să descărcă 
o pușcă, nu se scie din care parte. Rușii alergară re
pede în tabăra loră și indală apucară cu toții armele. 
In diminăța următăre Rușii merseră asupra posițiuniloră 
armatei Afganiloră. Așa se dice, că s’a începută încăe- 
rarea de mai de unătjile dintre Ruși și dintre Afgani.

*

In privința atitudinei Turciei în casulă unu 
răsboiu anglo-rusă, »Times« și »Pol. Corr.* află din Con- 
stantinopolă, că Sultanulă e holărîtă a observă o strictă 
neutralitate. Pârta ține multă să dovedăscă Rusiei, că 
ea e decisă a respectă tractatele privităre la trecerea 
prin Dardanele. T6te cercurile turcescl suntă fârte în 
grijate de urmările, ce ar pute avea pentru Turcia ună 
răsboiu între Anglia și Rusia, chiar dacă ea ar rămenă 
strictă neutră. De altă parte se speră, că Anglia se va 
vedă silită să se retragă din Egiptă, ajungendă astfelă Tur
cia ărăși în drepturile sale. In privința acăsta se anunță 
din Cairo, că între Anglia și Turcia s’au începută trac- 
tări seridse în cestiunea Egiptului. Cabinetulă englesă 
formulăză cererea sa, ca Pâr ta să-și pregătăscă ună corpă 
de armată, pentru ca în casă de trebuință să ocupe Egip- 
tulă și să înlocuiască trupele englese în Sudană. En- 
glesii însă pună condițiuneă, ca trupele turcesci să fie 
comandate de oficeri englesi, ceea ce însă Pârta ar fi 
refusată.

*

Cercurile din Berlină iau partea Rusiei (Țcândă, că 
Pendșdehulă să se cedeze acesteia. Ele mai 
dică, că Afganistanii au ocupată acestă ținută la 
sfatulă Angliei. Tolă acăsta o cere și guvernulă rusă, care 
dice, că ocuparea Pendșdehului de cătră Afgani nu formăză 
o garanțiă pentru o pace durabilă. «Central News« e infor
mată, că între cabinetele din Lontra și din Petersburg 
s’ar fi obținută o înțelegere în privința regulării grani- 
țeloră permanente ale Afganistanului. După acăsta Pendș
dehulă se cedăză Rusiei, consimțindă și Emirulă sub âre- 
care condițiuni. Pe de altă parte »Glob«, vorbindă des
pre înarmările gigantice ale Rusiei, (jice că ar fi cea mai 
mare nebuniă din partea Angliei, dacă ar mai lăsa Ru
siei timpă, ca să se pregătăscă de răsboiu. Totă astfelă 
.Standard* și «Times* îndămnă la răsboiu, cțicendă că 
Anglia a arătată o răbdare pănă la lașitate. Nu mai pu
țină răsboinice suntă scirile din Petersburg. In cercurile in
formate se asigură, că împăratulă și-a schimbată cu totulă 
părerile asupra conflictulăi cu Anglia. Până deunăcji nu 
voia să scie nimică de răsboiu, acum însă e dispusă toc
mai pentru elă. Acăstă schimbare a Țarului a adusă 
după sine și publicarea acelei părți din telegrama lui 
Komarov, ce se suprimase fiindcă vorbea, cumcă Afganii 
au fostă ațîțațl în contra Rușiloră de cătră Englesi.

■O---------



Nr. 78. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Resplata renegațilorft.
Ulciorulă merge la fântână până ce se sparge. Re

negatului Hunfalvy era preamărită de Iote foile ma
ghiare pe câtă timpii debuta cu falsificări istorice în po
triva Româniloră.

L’au pusă însă păcatele pe Hunfalvy Pâl, să stăru- 
iaseă pe lângă Academia maghiară, a căreia membru 
este, ca să alegă de membru esternă în secțiunea limbis- 
tică pe Constantin Wurzbach consiliară de curte (Hofrath) 
în Viena, care în «Biografisch.es Lexicon» a cutezată a 
classa pe Kossuth între omenii muritori.

Mare cutezare, dăr mai mare este cutezarea unui 
«renegată* ca Hunfalvy d’a voi să introducă pe ună 
,Hofrath» ăla Wurzbach în templulă Academiei maghiare. 
£tă ce scrie «Ellenzek»:

«Nimeni altulă, decâtă Hunfalvy Pâl, (vormals Hun- 
dsdorfer) voiesce să introducă pe Wurzbach, pe acestă 
calumniatoră ală martirului națională Kossuth, în Aca 
demiă. Da, Hunfalvy, acelaș Hunfalvy, care a botezată pe 
Săcui, cea mai curată ginte maghiară, numindu’i cazaci 
maghiari, acelaș Ilunfaloy, care încă la 1849 a intrigată 
a” Dobtiținu în contra lui Kossuth și care stă adi în 
^fruntea elicei, ce a rehabilitată pe Gorgey, în fruntea a- 
cestei companii a Maghiariloră de tristă figură (gyâsz ma- 
gyarok).

Sărmană Hundsdorfer. Din mare istorică, cum trecăl 
până eri, ai devenită adi ună «Maghiară de tristă figu
ră.» Asta’i răsplata tuturoră renegațiloră 1

--------O--------

SOIRILE DILEI.
In dilele acestea M. Sa monarchulă va primi în au

diență o deputațiune polonă, care se plânge că li se po- 
lonisăză mănăstirile de cătră lesuiții poloni.

—O—
Fabricei de petroleu a d-lui George B. Popă i-s’a 

dată favorea, ce o oferă fabriceloră legea.
—0—

Dela 1 Septemvre e. se va deschide în Brașovă ună 
atelieră de lucru pentru elevii scolei germane de meserii.

-0—
pilele acestea primirămă broșura ce a publicat’o d. 

Ladislau Vaidaîn limba maghiară sub titlulă: ,Sze- 
răny ăszrevătelek a magyar Kozraivelădăsi egyletrol, a 
nemzetisegekrol ăs a sajtorol.» (Modeste observări asupra 
reuniunei de cultură maghiară, asupra naționalitățiloră și 
a presei, Clușiu, tipografia liceului rom. cat. 1885 (Prețulă 
1 fl). — Vomă reveni asupra acestei interesante broșure.

—0—
D. prof. Ionă Drogli a ținută Marți în 2 Aprilie v. 

o prelegere despre Voevodulă Moldovei Ștefană cel Mare 
în sala societăței «Armonia» din Cernăuți.

—0—
M. S. Regele României a binevoită a conferi ur- 

mătârele decorațiuei, scrie .Românulă/ D-nii maioră ba- 
ronă Fleisser, adjutantă ală M. S. împăratului Austriei, 
și maiorulă Englisch Poparicî, șefă ală statului maioră 
ală divisiunei 22 de infanteria, au fostă decorați cu cru
cea de comandori ai .Stelei României.« D. generală de 
brigadă de Oestereich, șefă de secțiune la comitetulă 
sciințifică-administrafivă militară ală Austro-Ungariei, a 
fostă numită mare ofițerii ală «Stelei României.»

—0—
Partida independenței a hotărîtă, să nu primăscă 

proiectulă modificată pentru reforma camerei magnațiloră.
—0—

Societatea inacedo-română din Bucurescî «Lumina» 
va țină ânteia adunare trimestrială la 5 Maiu, dice «Vo
ința Națională.» In aceea adunare se va dâ sămă de 
lucrările comitetului și se voră alege membri de onăre 
și protectori, după o listă propusă de comitetă, în care 
listă figurăză M. S. Regina Elesabeta, princesa Alina 
Știrbey, princesa Elena Ghica (Dora d’lstria), d-nii I. C. 
Brătianu, V. Alexandri, Ionă Ghica și alte persăne dis
tinse.

—0—
0 corespondență din Petersburg adresată 4iaru'ul 

«L’Independance belge» spune, că monumentulă de bronză, 
ce guvernulă rusă și-a propusă a ridica la Plevna, în 
memoria oflceriloră și soldațiloră din corpulă de grena- 
dirl ruși, căduțl pe câmpulă de bătaiă în timpulă răs- 
boiului ruso-turcă, se termină în acestă momentă la Mos
cova, și mai înainte de a fi trimisă în Bulgaria, va fi 
espusă 15 dile pe câmpia dela Khodynskoe.

Academia Română.
Dăm u în resumatu raportulă generală a- 

supra cărțilorfl, presentate la premii pentru 1885, 
de d. B. P. Hășdău:

Domniloră colegi! Constituită sub presidența d-lui 
G. Bariță și avendă de secretară pe d. dr. Brândză, co- 

misiunea pentru defigerea premieloră de ăstă ană a ți
nută cinci ședințe, în cursulă cărora s’au cetită următo- 
rele dări de sămă:

1. Despre operele d-loră Densușianu și Meitani, de 
d. G. Bariță; 2. Despre opera d-lui Ionescu Gionă, de d. 
N. Ionescu; 3. Despre opera d-lui Arone Densușianu, de 
d. T. Maiorescu; 4. Despie opera d-lui Rădoi, de d. I. 
Negruzzi; 5. Despre operile d-loră dr. Petrescu și Co- 
bălcescu, de dr. Brândză; 6. Despre opera d-lui Onciulă 
de P. S. S. episcopulă Melhisedecă; 7. In fine, de sub- 
scrisulă o privire sintentică asupra totalității cărțiloră 
presentate Ia prerriare, coprindăndă între altele aprecia- 
rea lucrăriloră d-loră Xenopolă și Vasile Ionescu.

Voiu începe prin a elimină din verdictulă meu per
sonală o lucrare cu totulă afară din sfera sciințeloră an
tropologice, astfelă că nu suntă de locă competinte de a 
o judecă, fie în trăsuri câtă de generale, și anume: 
«Studii geologice și paleontologige de d. Gr. Cobălcescu.« 
Voiu elimină apoi din discuțiune cele două cărticele de 
d. Vasile Ionescu, dintre cari una părtă titlu de .Legile isto
rice cari esplică limba română.» In fine, voiu elimină 
«Negriada» de d. Arone Densușian .

După aceste eliminări prealabile, trecă la celelalte 
opuri supuse apreciăriloră năstre în vederea celoră două 
premii din acestă ană.

Dinteiu lucrarea d-lui A. Xenopolă: .Teoria lui 
R6sler,< prin care d-sa a luată asupră’și o sarcină nu 
tocmai ușără, de a spulberă «Romănische Studien» ale 
răposatului profesoră dela Gratz. Teoria lui Rosler este 
o negațiune; bună seu rea, ea se susține pe câtă nu vine 
cineva s’o dărîme printr’o sistemă de dovedi. Acăstă sis
temă trebue să cuprindă celă puțină una din două: 1. Seu 
nouă fântâni istorice, descoperite în urma lui Rosler ; 
2. Seu studiulă comparativă ală limbei române, în care 
se cuprinde întrăga neîntreruptă istoriă a naționalității 
nostre, încependă dela colonisare și până astăcji. Ei bine, 
d. Xenopolă n’a descoperită contra lui Rosler nici o nouă 
fântână istorică, ci numai culese pe cele de multă cu
noscute. lată de ce cartea d-lui Xenopolă nu se pole 
premiâ.

Ca limbă, din contră, este bine scrisă cartea d-lui 
Ionescu Gion: «LudovicăXIV și Constantină Brâncoveanu.* 
E bine scrisă, deși stilulă e prea colorată. Tenără încă 
și plină de vervă, autorulă va pută să devină ună emi
nentă istorică. D. Ionescu Gion dice într’ună locă: «da
toria do căpetenia a ori cărui studiu istorică este înlăn
țuirea fapteloră...* Da, așa este, însă mai ânteiu faptele 
cele de înlănțuită trebuescă strînse, culese de pretutindeni 
una câte una, până ce se face o mare grămadă. Vor- 
bindă despre Brâncoveanu, d. Ionescu să fi citată Con
dica visteriei dela 1694 și cartea lui Del Chiaro dela 
1718, două importante isvăre pentru istoria lui Brân
coveanu. 1

Lucrarea d-lui de Onciulă «Manualulă de archeo- 
logiă biblică» nu e tocmai rău scrisă. D-sa a făcută o 
bunicică cumpilațiune după Baehr, de Wette, Keil și 
Saalschutz, însă o compilațiune, fie-câtă de bună, rămâne 
totă compilațiune.

Și mai puțină originală, negreșită, este cartea d- 
lui I. Rădoi: «Manuală său călăusa cetățănului în ma- 
teriă judiciară*, o voluminăsă colecțiune de formulare. 
Din punctulă de vedere practică, fără dără și pote, este 
o carte folositore; ca redacțiune, ărăși nu amă nimică 
de disă contra; pentru labdre materială, complimentele și 
chiar condolențele mele d-lui Rădoi, dăr premiu nu.

De câtă d. de Onciulă și d. Rădoi, este fără alătu
rare mai originală opera d-lui Meitani: «Studii asupra 
Constituțiunei Româniloră» și apoi e o muncă și iarăși 
o muncă, nu glumă. Iată deja ală 9-lea volumă 1 Noi 
respectămă sciința și mai alesă persistința autorului, dăr 
nu avemă incătrău, trebue sS’i spunemă făr’ de a ocoli, 
că întreprinderea d-sale este în principii necoptă. Epoca 
d-lui Meitani e peste ună secolă.

Epoca de astăzi este a d-lui Haretă. Ca inspectoră 
generală ală scoleloră, d-sa presentase ministrului instruc- 
țiunei publice ună raportă de actualitate. Mergă rău 
scolele în România, fie, însă nu mergă nici pe jumătate 
așa de rău precum i se pare colegului nestru și amicu
lui meu Haret. Dacă despre tote ramurile de activitate 
în Român’a s’ar publica raporturi de acăstă natură, Ro
mânia întrăgă ar trebui ștărsă din cartea poporeloră, 
căci nu merită să mai trăiască. Și totuși sunt sigură, că 
d. Haret, unulă din membrii cei mai distinși ai corpului 
nostru universitară, a scrisă din convincțiune și din do
rința de a îndrepta lucrurile, ăr nu pentru a face 
gălăgiă.

Cartea d-lui Petrescu: «Elementele de terepeutică 
și materiă medicală,» două tomuri în patru volume, ne 
oferă resultatulă unei munci de 20 de ani. Măi tăte me
dicamentele descrise în acestă tractată au fostă verificate 
de visu, la patulă bolnavului, aducăndă uneori pe d. 
Petrescu la descoperiri importante. Lucrarea d-lui Pe
trescu, originală ca fondă și bine scrisă ca formă, este 
menită cu totă dreptulă a ocupa primulă locă în marea 
sărăciă a literaturei nostre medicale. Ună eminentă pro

fesoră ală Facultăței de medicină din Bucurescî, d. dr. 
Demostene, nu s’a temută a mă asigura că opera d-lui 
Petrescu merită a figura alături cu ale celoră mai re- 
numiți terapeutiști italian!, ca Rasoni său Giaconini.

Dar nu eu, ci colegiii noștrii d-nii Dr. Felix și 
Brândză sunt competinți de a se pronunța în acăstă ces- 
tiune cu o deplină cunoscință de causă.

De aceea, revenindă la o sferă unde suntă eu mai 
acasă, trecă d’a dreptulă la cartea d-lui N. Densușianu: 
«Revoluția lui Horia în Transilvania și Un
garia, 1784—1785». Iată cea d’ânlăiă și singură până 
acum lucrare pe deplin seriăsă asupra istoriei moderne a 
Româniloră, adecă nepărtinităre, scrisă cu ună spirită 
rece, combinândă elementele sale într’un modă metodică 
și — mai presusă de tote — lucrare întemeiată pe o 
cunăscere directă a tuturoră fântâneloră.

Din tote apreciările de mai susă, asupra celoră 
două-spre^ece cărți ce se presintă de astă-dată la pre- 
miare, conclusiunea mea este: 1. A se acorda d-lui dr. 
Petrescu marele premiu Năsturelă-Herăscu, nu numai ca 
răsplată a unei activități personale de o viăță întrăgă, 
dar tolă-odată ca ună îndemnă colectivă la muncă pentru 
juna pleiadă a mediciloră români. 2. A se acorda d-lui 
N. Densușianu premiulă Eliade-Rădulescu pentru o lu
crare fărte consciințiăsă, care va contribui multă a în
chide pe viitoră în România epoca istoriografiei melodra
matice, după cum s’a închisă de câtă-va timpă aceea a 
filologiei sentimentale.

Insciințare.
După decisiunile luate de Academia română în se

siunile de până la anulă 1885, concursurile propuse de 
Academiă suntă cele următăre:

I. .Premiulă N ăsturelă-Herescu» din Seria 
B, de 4000 lei, se va decern*», în cursulă sesiunii gene
rale din Martie—Aprilie 1886, unei cărți scrise în limba 
română cu conținută de ori ce natură, care se va judecă 
mai meritorie printre cele publicate dela 1 Ianuariu până 
la 31 Decemvre 1885.

II. «Premiulă Statului Lazară«, de 5000 lei. 
se va decerne, în cursulă sesiunii generale din Martie— 
Aprilie 1886. unei cărți scrise în limba română cu con
ținută sciențifică, care se va judecă mai meritorie printre 
cele publicate dela 1 Ianuariu 1884 până la 31 Decemvre 
1885, său celei mai importante invențiuni sciențifice fă
cute dela 1 Ianuariu 1884 până la 31 Decemvre 1885.

NB. Concurența la aceste premii voră binevoi a 
trimite la cancelaria Academiei române în Bucurescî —• 
Palatulă universității — operele loră, cari voră fi în con- 
dițiunile de timpă aci însemnate, în câte 12 exemplare, 
până la 31 Decemvre 1885.

III. .Marele Premiu Năsturelă-Herescu* 
din Seria B, în sumă de 12,000 lei, se va decerne, în cur
sulă sesiunii generale din Februariu—Martie 1889, unei 
cărți scrise în limba română cu conținută de ori ce na
tură, care se va judecă mai meritorie printre cele publi
cate dela 1 Ianuariu 1885 până la 31 Decemvre 1888.

NB. In privința premiiloră «Năsturelă-Hereseu* se 
pună în cunoscință publicului următărele disposițiunl din 
codicilulă răposatului întru fericire C. Năsturelă-Herescu :

B. Premii pentru opere publicate.
«In totă anulă Societatea Academică română va 

ave a premiă, din veniturile fondului Năsturelă, o carte 
tipărită originală, în limba română, care se va socoti de 
cătră Societate ca cea mai bună publicațiune apărută în 
cursulă anului.

Insă aceste premie voră fl de două specie:
1. In trei ani consecutivi, d’a rendulă, se va decerne 

câte ună premiu de patru mii lei, No. 4000 L. n. mi
nimum, la cea mai bună carte apărută în cursulă anu
lui espirată;

2. Iară în ală patrulea ană se va decerne ună pre
miu fixă de lei 12,000, carele se va numi «Marele 
premiă Năsturelă», operei care va fi judecată ca 
publicațiunea de căpeteniă, ce va fi apărută în cursulă 
celoră patru ani precedenți. Acestă premiu nu se va 
pută decerne unei lucrări, care va fi obținută deja unulă 
dintre premiele anuale, decătă defalcândă dintr’însulă va- 
lorea premiului precedinte.

Operele, ce se voră recompensa cu acăstă a doua 
seriă de premie, voră tracta cu preferință despre materiile 
următore:

a) Scrieri seridse de Istoriă și sciințele accesorii 
ale istoriei, preferindu-se cele atingătore de istoria țăriloră 
române;

b) Scrieri de Religiunea ortodoxă, de morală prac
tică și de filosofiă;

c) Scrieri de sciințe politice și de Economia socială;
d) Tractate originali despre Sciințele esacte;
e) Scrieri enciclopedice, precum dicționare de is

toriă și geografiă, în cari să intre și istoria și geografia 
României; Dicționare generale său parțiale de sciințe e- 
sacte, de arte și meserii, de administrațiune și jurispru- 
dență, și alte asemeni lucrări utile și bine întocmite;

f) Cărți didactice de o valăre însemnată ca metodă 
și ca cuprinsă;

g) Dicționare limbistice în limba românăscă, mai 
alesă pentru limbele antice și orientale, adecă limba la
tină, elenă, sanscrită ebraică, arabă, turcă, slavonă veche 
și altele;

h) Publicațiuni și lucrări artistice de o valăre se- 
riăsă, adecă relative la artele plastice, architectură, sculp
tură, pictură, gravură și chiar opere musicale seriăse, pe 
cari aceste tote Societatea Academică română le va pută 
aprețiâ atunci, când îșT va întinde activitatea ei și asupra 
tuturoră materieloră de Frumăse-Arte;

i) Scrieri de pură literatură română, în prosă și 
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în versuri, precum poeme, drame și comedii seriâse, — 
mai aleșii subiecte naționale, — și orî ce alte opere de 
înahă literatură. Acestora mai cu sâmă așă dori să se 
acorde >Marele Premiu Năsturelă1, când voră fi judecate 
ca avândă ună merită cu totulă superiorii, spre a se da 
astfelă o încuragiare mai puternică desvoltării literaturei 
naționale.«

La acestea se mai adaugă următorele disposițiuni 
luate de Societatea Academică:

1. La concursurile acestoră premii se potă presentâ 
și opuri preînoite în nouă edițiunî, cari se voră fi reti
părită în cursulă anului de autori în vieță.

2. După cuprinderea chiar a testamentului, traduc- 
țiunile în limbi străine suntă escluse dela concursă; se 
va face însă escepțiune pentru acele traducțiunl de pe 
opuri străine clasice, cari:

a) seu prin dificultățile învinse ale unei perfecte re
produceri în versuri românescl, voră constitui adevărate 
opuri literare ale limbei române;

b) seu prin anexarea de elucidări și de note știin
țifice, cu totulă proprie traducătorului, își voră fi însu- 
șiLă meritele unoră lucrări originale în limba română.

3. Cărțile premiate de Academia română din alte 
fonduri ale sale său cele tipărite din inițiativa și cu spe
sele ei, nu potă întră la concursă pentru premiile Năstu- 
relă din seria B.

4. Premiile Năsturelă din seria B. se potă acorda 
nu numai unoră opuri complete, ci și părții unui opă 
tipărită în cursulă anului, cu condițiune însă ca acăstă 
parte să fie de valorea și de întinderea unui volumă și 
nu de ale unei simple făsciâre, (minimum 400 pag. for
mată în 8°. garmond).

5. Premiarea unei părți a unui opă la ună concursă 
anuală nu împedică premierea unei alte părți a aceluiași 
opă la ună concurs posterioră.

6. Opurile anonime și pseudonime voră pută fi ad
mise la concursulă cărțiloră tipărite, iar autorii loră, spre 
a primi premiile acordate, voră trebui să justifice pro
prietatea loră. (Va urma).

eriuțeloră amare, fiind astrînsă la muncă dilnică, ba 
potă 4>ce că la muncă încă mai silnică, cape 
timpulă celei mai grele iobăgii. P’atuncI nu șe
deau gendarmii înarmați, cum au stată astădi, din dori 
de di pănă la apusulă sorelui, după bieții 6mem, mânați 
ca și vitele de omenii lipsiți de totă compătimirea și 
conștiința. Ce ochiu de omă nu va lăcrămâ vădendă pe 
ăptura lui Dumnedeu la dejositorea stare de animale 

acum în poreclitulă secolă ală culturei și civilisați- 
unei?

Mulțl dintre onorații lectori ai bătrânei »Gazete« 
voră țină de cei mai fericiți omeni pe locuitorii din ți- 
nutulă și de pe valea Gurghiului, căci în acestă ținută 
vine Ia vânătore de urși Alteța Sa prințulă de corănă 
jtudolfă, viitorulă nostru Impărată și Rege, cu mai mulțl 
principi străini, cugetândă mai încolo unii cari pănă a- 
cum nu au avută ocasiune a visita acestă ținută și a- 
căstă vale, că pe aici va fi cine scie ce locă fructiferă 
și îmbelșugată de totă felulă de fructe, și opi- 
nândă, după ce a cetită unele corespondințe esagerate 
— că cine scie ce bine mare și fericire vine pentru po
porală acestui ținută cu sosirea Inalțiloră ăspețl.

Așa ar fi și nici nu dubilăză nimenea despre buna 
voință și dorală fierbinte ală Altețeloră Loră de a’șl ferici 
pe viitorii loră supuși, căci văcjurămă când Alteța Sa prin- 
țulă fu prima dată aici în acestă ținută nu numai că 
solvi cu bani frumoși tote daunele causate de urși între 
vitele și cucuruzulă biețiloră âmeni, dar încă mai lăsă 
100 fl. să se împartă între săracii aceloră 18 comune 
din domeniulă fiscală; totă atunci mai cumpărară o mul
țime de manufacturi dela țăranele române cu preță bună. 
Tote acestea au fostă atunci; acum însă cu ocasiunea 
vânătorei din tomna anului trecută 6menii curții abia 
le-au plătită mânătoriloră dela vânată, er după ce s’au 
depărtată de acestă ținută, mergândă în curtea din Gur
ghiu Omenii cărora li se aduseră daune în cucuruză făcute 
de urși fură plătiți cu cuvintele: »vouă nu v’a lăsată 
chiar nimică.<

Din acestea pote conchide omulă, cumcă tălmacii 
de pe lângă Alteța Sa nu au fostă chiar binevoitori de 
ai poporului acestui ținută!

Locuitorii comuneloră din valea său de pe rîulă 
Gurghiului ca: Solovăstru, opidulă Gurghiu, Orșova, Ibă- 
nescl, Hodacă, Casiva, Adriană, Sămărtină și Iabenița, 
ca să pOtă trăi și snbsista de pe o 4* Pe alta vrândă 
nevrândă suntă avisațl la munții și Mocsarulă fiscului 
regescă, pe cari își verăză câte o părechiă său două de 
vite, cari apoi vân4endu-le își cumpără altele mai mici și 
cu ce-i mai întrece își acopere tăte lipsele, cari la po
poră acum suntă nenumărate. Cu ună cuvântă poporală 
trăesce numai din prăsirea și crescerea viteloră, fiind că 
pămentulă atâta e de sterilă și sălbatică, de nici chiar 
mestăcănulă nu cresce mai înaltă ca ună omă întregă 
crescută, prin urmare numai dăcă omulă în totă anulă 
va pune gunoiu, atunci păte spera la ceva culesă buni- 
șoră și dacă nu brumâză de^timpuriu, cum s’a întâm
plată în anulă trecută; apoi dâcă sâmănă omulă ceva 
bucate spicâse, acelea așa se umplu de totă felulă de 
goză, încâtă totă la 2 celă multă la 3 ani trebue să 
schimbe sămânța. Tare puțini locuitori din aceste co
mune au atâtea bucate câtă li suntă de lipsă pentru casa 
loră, apoi de cei ce vândă bucate de ale loră suntă așa 
de rari ca pena de corbă albă. Stândă astfelă lucrulă, 
mai jumătate locuitorii acestoră comune numai colea 
cătră sf. Rusalii îi vede omulă totă în cete de câte 
80—100 persone că se ducă la câmpiă la săpată în 
parte, săpândă la curțile și proprietarii cei mari 2/5 
loră și 3/5 proprietarului.

In acestă modă și în acăsta formă își câștigă bie
tulă poporă mămăliga de tote 4ilele> căci pânea e deli
cateță pe aici. (Va urma)

--------O--------

DARE DE SEAMĂ

despre veniturile și spesele balului Reuniunei femeiloră 
române din Aradă dată în 5 Februariu 1885.
1. Din bilete 328 fl. — 2. Din suprasolvirl dela 

următorii domni: Ilustritatea Sa Dlă Ioană Mețiană epis- 
copă 8 fl., Iosifă Cociuba 3 fl., Petru Suciu 3 fl., Va- 
siliu Mangra 1 fl., Iancoviciă 1 fl., Augustină Hamsea 
1 fl., Ioană Cornea (Repsig) 80 cr., Neszli 1 fl., Ilie Bor- 
gană 1 fl., P. Suciu (Orade) 1 fl., Demet.riu Bonciu 3 fl., 
I. Mareșă 1 fl., Lazară Jonescu 1 fl., A. Karacsonyi 
1 fl., Sava Macinică 1 fl., I. Botto 10 cr. Dr. N. Oncu 
5fl.,KellLipot 2 fl., Aureliu Suciu 10 fl Suma: 44fl. 90cr.

3. Din contribuiri și colecte: Iakabfi Geza 5 fl., 
Steiniczer Imre 1 fl., M. Besană, Lugoșă 3 fl., Ana Do- 
gariu 5 fl., Petru Bogdană, Criscioră 1 fl., Ioană Țărână, 
Lipova 3 fl., Eugen și Alesandru Mocsonyi 10 fl., Aureliu 
Maniu, Oravița 5 fl, Dr. Atanasiu Șandoră 5 fl., D-na 
Catarina Pagubă 5 fl., Leucuța, Șimand 2 fi., archiman- 
dritulă Zsivkovics 2 fl., Vincențiu Babeșă 4 fl., Antoniu 
Mocsonyi 4 fl., Alesandru Mocsonyi 4 fl., Fabiu Rezei 5 fl... 
Nicolau Olteană 5 fl., Emanuilă Ungureană 5 fl., Silviu Reze1 
(Orade) 1 fl., Georgiu Fehăr (Ineu) 5 fl., Ștefană Antonescu

Iobagii de adi.
Solovăstru, în 8 Aprilie 1885. 

Onorată Redacțiune!
După ce trecu săptămâna patimiloră domnului no

stru Isusă Christosă și după ce petrecurămă cu pace 
sfintele sărbători ale învierei, cugetamă, că bareml pe 
cât-va"timpă dacă nu mai multă, pănă ce voră ara și 
sămânâ bieții ămenî, voră fl delăturate tote torturele lo- 
cuitQriloră acestei comune. Dăr amară m’amă înșelată, 
că torturile, muncile și reținerea bietului poporă dela 
economia sa cu o nouă furiă se reîncepă și ăcă 
cum :

Astădi în 8 Aprilie a. c. desă de diminăță vină — 
vedî bine, în urma vr’unui ordini mai înaltă ală domni- 
loră puternici — doi gendarml armați din creștetă pănă 
în talpe și împreună cu primarulă și subprimarulă co
munei nâstre Solovăstru cutrierară dela casă la casă 
scoțândă âmenii la facerea drumurilor u, împărțindă 
mandată strictă, ca de fiecare părechiă de vite ce âmblă 
în jugă să facă câte 2 prisme pe stradele comunei, ăr 
câte una la drumulă ce duce la băile (scaldele) 
dela Iabenița, și căte una la drumulă dela capulă 
dealului, cu totulă patru prisme. Deși ambele aceste 2 
drumuri trecă prin hotarulă comunei Solovăstru, și încă 
primulă trece curmecjișă prin capulă de susă ală hota
rului — dela drumulă de țără ce merge cătră Gurghiu 
pănă la podulă de peste rîulă Gurghiului, er ală doi
lea e ărășl pe marginea hotarului de-a drâpta susă a- 
mintitului rîu, carele vine dela Reghină și trece er la 
băile dela Iabenița, totuși nici o suflare de omă din a- 
căstă comună nu are folosă său vr’ună interesă de a- 
ceste căi, căci nimeni din comuna năstră nu umblă pe 
ele, ci folosulă celă mare e său ală băiloră sărate dela 
Iabenița, cari suntă pronrietatea fiscului regescă, său dâră 
ală arăndatorului acestoră băi, adecă ori și cine 
altulă are folosă, numai bietulă poporă din Solo
văstru nu. .

Acum după ce bietulă poporă, în ărna acăsta lun
gă, care a ținută câtă două erni de altădată, a consu
mată totă nutrețulă viteloră, ba încă și-au descoperită 
și casele și șurile ce au fostă acoperite cu paie și aces
tea le dau viteloră să nu piară de făme, căci ărba, fiind 
secetă și vântă rece, nu a răsărită; acum cândă bietulă 
economă voesce să-și are și samene puțintelulă câtă îlă 
are, căt)endu-le vilele în brasdă slăbite de multa fome ce 
o tragă, neavândă nici de unde să cumpere nutreță, de 
ar dâ omulă ori câtă; acum, 4itiî, e silita bietulă omă 
a-șl lăsa pămentulă brăsdată și a merge în urma înaltu
lui mandată să facă drumuri bune cătră băile fiscului, 
fără ca să-lă întrebe cineva, că are ceva folosă de acestă 
muncă a sa său nu. Astăcil lucră bietulă poporă într’o 
formă în dară. Ca mâne ori ca poimâne va trebui să 
Iucre, ca să capete bani să plătăscă celea 6 4’le de lu
cru pentru drumulă comitatului, pentru cari dile acăstă 
comună solvesce suma de 425 fl. 40 cr. totă dela amărî- 
tulă poporă. Acum când bietulă țărână e silită să-și lase 
puțina lui economiă în știrea lui Dumnezeu, și dânsulă 
să mărgă să facă drumuri, pe cari să-și petrăcă cei ce
lă mulgă și tundă, tâte acestea, (Jicîi, pentru dânsulă nu 
suntă altă ceva, de câtă timpulă patimiloră și timpulă su- 

Lugoș 3 fl: D-na văduva Popoviciă 2 fl; D-na Elena Ni- 
codinovicl 2 fl; Voicu Hamsea 3 fl; Dr. Ciaclan, Peșca 
2 fl; Franciscă Hosu, Deva 1 fl; Ioan Suciu, B. Comloș 
2 fl; Vasiliu Ignat, Beiuș 3 fl; Prin colecta D-lui Ioan 
Mladin din Curticiă: Iulia și Silvia Bocșan 2 fl; Silvia 
Tamașdan 2 fl; V Miron 3 fl; Emilia Popescu 5 fl; Florea 
Albiciu 2 fi; Aloisia Goldiș 2 fl; Ecaterina Popovici 2 fl; 
Rocșiu 1 fl; Irina și Emilia Răducan 5 fl; T. Budai 1 
fl; Carolina Mladin 2 fl; Ioan Mladin jun. 2 fl.

Prin colecta d-lui Iosif Botto în Nagylak: Vincențiu 
Marianoviciă 2 fl; Georgiu Șerban 2 fl; M. Chicin 2 fl; 
Pețană 1 fl; P. Pallo 1 fi; M. Farkas 1 fl; Daloș Istvân 
1 fl; Konyves Samu 50 cr; S. Lugoșan 1 fl; Ioan Ca- 
racioni 1 fl; Ioan Rusu 1 fl; Justin Teucsan 1 fl. Prin 
colecta Dlui Nicolau Zigre Arade: Ioan Pap 2 fl; Jereteiă 
Beleș 2 fl; Petru lonaș 1 fl; Nicolau Zigre 2 fl; Priu 
d-lă Adalbert MihailovicI din Șiria 23 fl. Prin colecta, 
d-lui Isidoră Popescu: Isidoră Popescu 2 fl; Georgiu Po
povici 2 fl; Maria Popovici 2 fl; Ioan Gurban 1 fl; An
tonia Dunca 2 fl; Teodor Bucatoș 1 fl; Constantin Gur
ban 5 fl. Prin colecta d-lui Nicolau Popoviciu, Caran- 
sebeșă: Traian Barzu 1 fl; Dr. Ioan Paul 1 fl; Nicolae 
Popovici 1 fl; Prin colecta d-lui Justin Popoviciu din B 
Gyula: Justin Popovici 1 fl; Laczko 50 cr; Georgiu Mi- 
șența 75 cr.; Prin colecta d-lui Visarion Roman din Si- 
biă: Esc. Sa Mironă Romanulă 5 fl; Nicolae Popea 2 fl: 
Dr. Ilariu Pușcariu 1 fl; Paul Dunca 1 fl; Iacob Bologa 
1 fl; Iosif St. Șuluț 1 fl; Gregoriu Mateiă 1 fl; Puțină 
dela noi multă dela D-4eă 1 fl; Petru Roșea 1 fl. Cali- 
culă 2 fl; Ioan de Preda 1 fl; Basiliu P. de Horsan 1 
fl; Maria Dima 1 fl; Dr. Ioan Nemeș 1 fl; Dr. Aurelă 
Brote 1 fl; Ioan Slavici 1 fl; Constantin Bugarszky 1 fi; 
Petru Nedelcoviciă 1 fl; Georgiu Bariță 1 fl; Dr. Ioan 
Moga 1 fl; Ioan Bădilă 1 fl; Simeonă Popescu 1 fl; 
Alesandru Lebu 1 fl; Constantin Stezar 1 fl; Nicolae 
Cristea 1 fl; Sabin S. Piso 1 fl; Ioan Ghibu 1 fl; Ioan 
Popescu 1 fl; Visarionă Romană 1 fl; Prin colecta d-Iui 
Paulă Fășiă din Vașcoă : Petru Dale 2 fl; Cula nica lui 

jMihaiu 1 fl; Ioan Nica a Sandrului jude 1 fl; Nicolau 
Ciocan 1 fl; Savu Andru, notară 1 fl; Paulă Fășiă 2 fl. 
La olaltă 238 fl. 75 cr. Suma totală 611 fl. 65 cr. Se 
scade spesele balului 255 fl. 25 cr., rămâne venită curată 
356 fl. 40 cr.

Hermina P. Desseanu. Letiția Oncu.
Presidenta Reuniunei Casiera Reuniunei.

-------O-------

DIVERSE.
0 ciudată stratagemă pentru descoperirea turului.

— Se scie că în Brasilia esistă încă sclavagiulă. Negrii 
din Brasilia suntă, ca pretutindeni, porniți spre furtișagă, 
dăr suntă atâtă de dibaci încâtă cu greu potă să fiă 
prinși. Cu tăte acestea ună plantatoră, supărată f6rte 
că nu p6te pune mâna pe fură, întrebuință o stratagemă. 
Elă puse la rândă pe toți negrii săi, în numără de șese- 
4ecl, și adresându-se cătră celă ce se afla în capulă 
rândului, îlă întrebă dâcă nu este elă autorulă furtișa- 
guriloră. Negrulă neapărată răspunse că nu, și ast
felă făcură toți pănă la ală cincizeci și nouălea. Ajun- 
gândă la celă din urmă, adică la ală șese-4ecelea, plan- 
tatorulă îi 4’se: ’Dâcă cei cinci-4ecl și nouă de camara4I 
ai tei n’au furată, atunci tu ești furulă/ Ș’apoi li dădu 
câteva lovituri de ciomagă. D’atuncI încoa, când plan- 
tatorulă trece in revistă pe negrii săi în urma unui nou 
delictă, nu este cu greu a găsi ună vinovată. Toți cei
lalți negrii, cari bănuescă pe autorulă furtului, începă să-lă 
scâtă afară din rîndulă loră.

* * 
*Gură copilărescă. — O domnă care obicinuia a se 

duce în toți anii la băi — pentru' a-șl căuta sănătatea
— se plimba prin aleiulă băiloră, ținândă de mână o co
pilă a sa, fiindă însoțită și de ună domnă care-lă reco
manda copilei dreptă ,papac ală ei. Copila de odată 
strigă, arătândă pe ună domnă ce trecea: — Mamă I 
mamă 1 uite papa din vara trecută.

* * *
Decorațiune ori sgardă ? — Ună domă, care purta 

la gâtă decorația de comandoră, vă4endă o dâmnă la a 
cărei mână strălucia ună frumosă brilianlă, 4'se c’o voce 
cam tare pentru a fi au4ită: — ’Mi place mai multă 
inelulă decâtă mâna, 4>se domnulă. — Și mie, răspunse 
dâmna, îmi place mai multă sgarda decâtă dobitoculă!

Cursulu pieței Brașovu 
din 18 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.65 Vând. 8.67
Argint românesc . . . ... > 8.59 8.63
Napoleon-d’orl . . . . ... » 9.85 » 9.88
Lire turcesc!................. ... > 11.10 > 11.15
Imperiali..................... ... » 10.10 > 10.15
Galbeni ...... ... » 5.76 > 5.82
Scrisurile fonc. »Albina < . . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc! .... ... > 120.— 121.50
Discontulă > . . . 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: Iaeobă Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu



Nr. 78. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursul u la bursa de Vlona 
din 17 Aprilie st. n. 1885.

ISursa <le ISucuresei.

Rentă de aură 4°/0 . . . 95.65
Rentă de hârtia 5°/0i . . 90.55
Imprumutulfi căiloră ferate 

ungare....................... 146. —
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostu ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... —. -

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostfl ung. 
(3-a emisiune) .... 106.—

Bonuri rurale ungare . . 102.—
Bonuri cu cl. de sortare ICI.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt........................... 101. —
Bonuri cu cl. de sortarelOL — 
Bonuri rurale transilvane 100.90

Bonuri croato-slavone . . 100. -
Despăgubire p. dijma de 

vină ung........................117 50
Imprumutulfl cu premiu 

ung.....................................45.75
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.80
Renta de hărtiă austriacă 81.25
Renta de arg. austr. . . 81.60
Renta de aură austr. . . 106 20
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................848 —
Act. băncel de credită ung. 285 75
Act. băncel de credită austr. 284 60
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc!................ 5.84
Napoleon-d’orI................9.89‘/j
Mărci 100 împ. germ. . . 61.40
Londra 10 Livres sterlinge 125.40

Cota oficial;! dela 4 Aprilie st. v. 1885
Cump. vend

Reni a română (5%). 82 —
Renta rom. amorf. (5°/0) . . 86 —

> convert. (6°/0) 85 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit. fonc. rural (7°/0) 95 —

> „ (5°/o( 81 —
> » urban (7°/0. 92 —

> (6%, • 88 —
> > > (5°/o) 77Va —

Banca națională a României 1150 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 290 > —

< > > Națională • 220 —
Aură 15.Vi.7o —
Bancnote austriace contra aură

laicii atiune.
5

La 25 Api’ilie a. c. st. n. 9 6re a. m. se 
vinde prin licitațiune publică în cancelaria sub
scrisului strada Căldărariloră Nr. 518 fabrica de 
oțetă, aparținătdre masei concursuale SZEKULA 
& ZACHARIAS, dinpreună cu requisitele ei, 
precum și mai multe buți pline cu oțetu și mai 
multe buți gdle de oțetu pelângă depunerea pre
țului în bani gata.

Iosifu. Puscariu,
(Nr. 45) 2—3 administratorulfl masei concursuale.

Societatea comercială românii ISassarabiaiiii Calfoglu tfe Comp.

I

X

§

Xw

(Nr-l3) înștiințare. X
PENTRU CURSULU ALU II-lea

—si celîa din urmă —
5

ce voiu deschide spre învățarea fundamentală de a lua măsură 
și a croi după metodulă D-lui H. Klemm, consilieră reg. ală 
comisiunei și direcțiunii Academiei europene de mode din Dresda, 
noteză următdrele prețuri reduse:

Pentru d6mne și domnișâre avute 10—15 fl.
„ „ „ mai puțină avute voiu face

prețuri escepționale.
Locuința mea se află în strada Căldărariloru, casa lui Montaldo 

Nr. 438, scara I, etagiulu I, ușa Nr. 3.
Cu totă stima

el. Ol’îaf, iustructoră de croită.

K

5Mulțămifă generală din Brașovă.

Brașovti, 27 Martie 1885. w
Mary Wilinauek, Carolina Heriuaun, Luise Ackerfeld, Helene Sclioltes. w

Adeverimu cil amă învețată dela d-lC J. Graf în timpă de 6 săptămâni com
pletă desemnulă de croită pentru haine femeescl și compunerea lorii. Dreptă aceea ne V/ 
simțimu atinse în modă plăcută de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenâla și diligența sa și de a-lă pută recomanda pretutindenea cu privire la cunos- 
cințele sale speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă. Mț

epositulă fabricei de rufăriă

ală lui

I. B. Teutsch în Sighișoră 
vinde eu gros și eu detail cu prețurile cele mai eftine ficse: C&m&sl bărbătesc!,5 3

din pânză de infl, Șiffon, oxfort. creton și Șirting englezescă, albe și colorate, după 
fasonulă englezescă, cu pieptă în cute și sadea â fl. 10 — fl. 14.50 •— fl. 22 — 

până fl. 32 duzina, apoi

dămașa pesatrai lucratori
în colori ă fl. 6.50 până fl. 10 duzina, și adecă: cu guleră, fără de guleră seu cu 

guleră separată; mai departe: gulere bărbătesc!, manșete.

Ismeaae bârbâtesci
spre cea mai bogată alegere cu diferite prețuri.

USufîli’iă pentru dame (la acestea se face rugarea a arăta, dacă 
dama este mică, mijlociă. său corpulentă).

Cămăși fine pentru dame.
Cămăși pentru dame din Șifonă, fdrte de recomandată lucrate elegantă. 
Pantaloni pentru dame, fini cu cusături și broderii.
Corsete de negligă (camisdne) său pentru năpte.
Mantile pentru frisată.
Gulere pentru dame — Șemisete și manșete.
Fuste pentru dame, corsage, batiste de inu veritabile de batistă fran- 

țuzescă, batistă clair, batistă de bumbacă, său imitațiă ș. a. și rufăriă 
pentru copii noui născuți.

Trusouri complecte pentru mirese se confecționăză în 
timpulă celă mai scurtă după mostră, măsură său comandă dela soiulă 
celă mai simplu până la celă mai fină.

Comandele prin scrisdre se voră esecuta promptă sub garanțiă și prețulă se 
pote trimite său în bani gata, seu cu rembursă la primirea mărfei. La comandele 
prin scrisore pentru cămăși bărbătesc! rugămă a ni se arăta lărgimea gulerului în 
centimetre dela gaura nasturelui până la nasture.

I. B. TEUTSCH, la Sighișoră.

BULETINU
BRĂILA 1 Aprilie 1885.

Vendetorfi CuniperCtortt Felulă Kilo Libre Prețulă Notițe

Politis & C-ie Lambrinidi Grâu 3100 58- 11. Caică
d-to d-to 3900 537.4 8.50 —

Sassu Bellef. Ghircă 1200 57Va 9.20 — Magasie
Afhanasovic! Kirs-hen Grâu 1200 56’/4 8.70 — Calcă

•X Comande din provincie (Nr. 25) Iju
tu ___ ■ — — 1 —___

*-X
-X

*
se

—= se esce evită, punctuală =— 

sBsai Pentru saisonulu de primăvară wagga 
Toalete 

de promenade, de mirese 
și de casă

Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 
cea mai nouă modă

confecționezi de grabă și cu prețuri moderate
la

(fâovdsznai & ^eresztesy 
în salonulă loră de confecțiuni de dame 

JSrașovu (piața mare.)

&

te

---------------------- U>Mostre se trimit îi la cerere franco.

2O°|o Tote prețurile scădute 20G|0 
_________________ per com.ptan.tu.______  

Jfflagazinu de încălțăminte 
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute tdte felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
s6u după mesure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susă.
Ghete de dame „ „ „ 3.— „ „ „
Pantofi și ghete de copii dela 60 „ „ „
Pantofi de casă de p i e 1 e, p î s 1 ă s6u stofă brodate 

cu flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 
» » fetițe și băieți » » » » » » 4.50 » » »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurț! pentru voiagiori. = Galoci de gumă 
englesO. — Sandale de gumă și de pîslă pentru dame, bărbați și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare dela v. a. fl. 2 în susă

» » bărbați » » » » » 5^2 # *
» » femei » »»ț>4>»

Comandele din afară se efectuăză după măsurile trimise promptă si celo nepo
trivite se iau inderetu in schimbă. ’

2O"o Tote prețurile scădute 20°i0

Tipografia ALEXI. Brașovti,


